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Typpimetabolia ja sen häiriöt 
 
 
Hevonen ja nauta kykenevät käyttämään kasvien selluloosaa ja muita rakenneaineita tehok-
kaasti energianlähteenään. Märehtijät kykenevät hyödyntämään kasvien proteiinit ja ennen 
kaikkea yksinkertaiset typpiyhdisteet ruoansulatuksessaan ja muuttamaan ne arvokkaaksi 
eläinvalkuaiseksi. Mikrobivalkuaisesta tulee >50 % lehmän käyttämästä proteiinista. Märeh-
tijän ruokinnan perusperiaate on, että itse asiassa ensisijaisesti ruokitaan pötsimikrobeja. Tämä 
koskee kaikkia ravintoaineita, niin hiilihydraatteja, proteiineja kuin rasvojakin. Tämä aiheuttaa 
myös hankaluuksia, sillä suurten tuotantovaatimusten takia pitäisi kyetä ruokkimaan suoraan 
itse eläintäkin ohi pötsifermentaation. Valkuaisainemetabolia käsittää varsinaisten 
valkuaisaineiden eli proteiinien lisäksi muitakin märehtijän ruoansulatuksessa hyväksikäytet-
täviä proteiineja: yksinkertaisempia typpiyhdisteitä, eli ns. non-protein-nitrogen -yhdisteitä 
(NPN) (amidityppeä: aminohappoja, peptidejä, puriineja, ammoniakkia, ureaa, nitraattia ja 
nitriittiä). 
 
Typpiaineiden metabolia 
 
Typpiaineiden kiertokulku naudassa on seuraava: osa rehun sisältämästä valkuaisesta ja NPN-
yhdisteistä muuttuu pötsissä ammoniakiksi ja näin käy myös syljen mukana pötsiin tulevalle 
urealle. Pötsimikrobit käyttävät osan ammoniakista rakennusaineekseen ja tuottavat näin 
mikrobivalkuaista, loppu imeytyy pötsin seinämän läpi verenkiertoon ja muuttuu maksassa 
nopeasti uudelleen ureaksi, josta erittyy virtsaan, maitoon ja uudelleen sylkeen. Pötsissä 
hajoamaton valkuainen ja mikrobivalkuainen kulkeutuvat ohutsuoleen, josta osa imeytyy 
aminohappoina elimistöön ja loput poistuu ulosteessa. 
 
Pötsimetabolia 
 
Kaikki naudan syömä rehu kulkeutuu ensin pötsimikrobien käsiteltäväksi pötsiin, josta rehu-
massa ja mikrobimassa tulevat edelleen eläimen itsensä käyttöön. Märehtijän ei tarvitse saada 
rehun mukana monia yksimahaisille eläimille välttämättömiä aminohappoja. Pötsiorganismien 
pääasiallisesti käyttämä ja tarvitsema typpiyhdiste on ammoniakki. Bakteerit käyttävät 
ammoniakkia erityisen tehokkaasti, mutta jos sen muodostuminen ylittää bakteerien tarpeen, 
sitä alkaa kertyä pötsinesteeseen. Bakteerien ammoniakin käyttökapasiteetti puolestaan riip-
puu käytössä olevan fermentoituvan hiilihydraatin määrästä, sillä sitoakseen typpiyhdisteitä 
rakennusaineikseen bakteerit tarvitsevat hiilihydraateista peräisin olevaa energiaa. 
Normaalisti veren ammoniakkipitoisuus pysyy alhaisena, koska maksa muuttaa ammoniakin 
nopeasti ureaksi. Jos maksan kapasiteetti ylittyy runsaan ammoniakkituotannon takia, on 
seurauksena ammoniakkimyrkytys. Niukalla typpiruokinnalla suuri osa metaboloidusta typestä 
kiertää uudelleen pötsin kautta ja vain vähän erittyy virtsaan. Typpiaineiden saannin 
lisääntyessä veren ureapitoisuus kasvaa, mikä johtaa kynnysarvon ylittyessä runsaaseen 
erittymiseen virtsan kautta. Tämä takaa sen, että hyvin vaihtelevilla valkuaisen ja NPN-aineiden 
saanneilla eläimen käyttöön tuleva metaboloituva valkuainen säilyy lähes saman suuruisena. 
Kun energiaa on saatavilla runsaasti, mikrobivalkuaisen tuotanto lisääntyy ja pötsistä 
imeytyvien haitallisten typpiyhdisteiden, ennen kaikkea ammoniakin, määrä vähenee. Runsas 
energia suojaa elimistöä ammoniakin haittavaikutuksilta myös lisäämällä maksan 
detoksikaatiokapasiteettia. 
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Maidontuotannon vaatimukset 
 
Märehtijöiden aminohappotarve on luultavasti samanlainen kuin yksimahaisten. 
Maidontuotannon osalta rajoittavia aminohappoja voivat olla metioniini, lysiini (ehkä histidiini, 
tryptofaani ja leusiini). Maidon sisältämä suuri valkuaispitoisuus ja laktaation vaatima energia 
asettavat runsaan maidontuotannon aminohappotarpeen paljon mikrobifermentaation ka-
pasiteetin yläpuolelle. Maidon typpiyhdisteet ovat kaseiini (noin 78 %), heravalkuainen (noin 
17 %) ja NPN-yhdisteet (noin 5 %), joita ovat mm. urea (NPN:sta 50 %), aminohapot ja lyhyet 
peptidit. 
 
Valkuaisruokinta 
 
Kasvien typestä noin 60-80 % on varsinaisissa valkuaisaineissa. Lehtien ja varren 
rakennevalkuaisen biologinen arvo ruokinnassa on siemenien varastovalkuaisen arvoa 
alhaisempi. Paras kasvivalkuaisen lähde eläinten ruokinnassa onkin öljykasvien siemenet öljyn 
puristuksen jälkeen. NPN-aineita on nuoressa ruohossa, juurikkaissa ja säilörehussa, erityisesti 
huonolaatuisessa. Tuorerehun liukoiset NPN-yhdisteet ovat pääasiassa nitraattia ja ei-
välttämättömiä aminohappoja. Typpilannoitus muuttaa kasvien typpiyhdisteiden suhteita. 
Lannoitus lisää nitraatin ja siten NPN-yhdisteiden suhteellista osuutta. Tämä yhdessä 
alentuneen liukoisen hiilihydraattipitoisuuden kanssa voi aiheuttaa erilaisia ruokintahäiriöitä. 
Lypsylehmien ruokinnassa on meillä valkuaisen lähteenä nurmisäilörehu, jonka ongelmana on 
valkuaisen runsas pötsihajoavuus (noin 85 - 90 %) ja suuri NPN-yhdisteiden osuus. 
Optimaalista olisi hajoavuus 70-80 % ja valkuaispitoisuus 16 %. Etenkin runsastuottoisilla 
lehmillä, jotka syövät säilörehua useita kymmeniä kiloja päivässä, huomattava osa näistä 
typpiyhdisteistä metaboloituu ureaksi ja menee hukkaan virtsan mukana, rasittaen samalla 
maksaa. Myös ummessa olevat lehmät saavat valtavia yliannoksia helppoliukoista valkuaista. 
Säilörehun tuotannossa olisikin vältettävä korkeita raakavalkuaispitoisuuksia muun muassa 
korjuuastetta myöhentämällä ja typpilannoitusta vähentämällä. Huonolaatuisessa, runsaasti 
valkuaista sisältävää säilörehussa hajoaminen on vielä pahempaa. Jos pötsissä ei ole riittävästi 
energiaa ammoniakin sitomiseksi mikrobivalkuaiseen, ongelma pahenee. Usein jos säilörehun 
valkuainen on hajonnutta, myös sokeri on käynyt maito- ja etikkahapoksi (maittavuus laskee).  
Runsastuottoiset lehmät tarvitsevat ns. ohitusvalkuaista riittävän aminohappojen saannin tur-
vaamiseksi. Hyviä valkuaislähteitä ovat muun muassa soija- ja rypsirouhe. Tuotoksen lisäys 
johtuu osittain lisääntyneestä aminohappojen saannista ja osittain lisääntyneestä säilörehun 
syönnistä. Ruokinnan seurannassa voidaan käyttää apuna maidosta tehtävää ureamääritystä. 
Maidon ureapitoisuuden tulisi olla 30-35 mg/ml (hälytysrajat ovat <20 ja >40 mg/ml). Jos pi-
toisuus on alle 25 mg/ml, rehujen valkuaispitoisuus on liian alhainen. Jos pitoisuus on yli 35 
mg/ml, viittaa tämä joko valkuaisyliruokintaan tai energia-aliruokintaan, jolloin valkuaista 
menee hukkaan. Karjatasolla ureamääritys on hyvä mittari, mutta yksittäisen lehmän kohdalla 
arvoihin vaikuttaa esim. ruokinnasta kulunut aika. Ruokintaa on tasapainotettava ureatason 
ollessa epänormaali ja esim. jaettava rehut useammassa erässä. 
OIV = ohutsuolesta imeytyvä valkuainen ja PVT = pötsin valkuaistase eli OIV-PVT -järjestelmä 
ilmoittaa luvut grammoina/pv. PVT lasketaan siten, että pötsissä hajoavasta rehuvalkuaisesta 
vähennetään rehun energialla tuotettava mikrobivalkuainen. PVT on positiivinen, jos pötsissä 
hajoavan rehuvalkuaisen määrä on suurempi kuin mikrobien kyseisen rehun energialla 
tuottaman valkuaisen määrä, eli käytännössä PVT ilmoittaa, saavatko mikrobit rehusta 
riittävästi energiaa hyödyntääkseen kaiken rehussa olevan pötsissä hajoavan raakavalkuaisen. 
Tyyppiesimerkkinä viljalla ja täysrehulla on voimakkaasti positiivinen PVT ja säilörehulla 
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negatiivinen, joten ne tasapainottavat toisiaan ruokinnassa. D-arvo ilmaisee sulavan 
orgaanisen aineen määrän ja sen tavoiteluku on 69. 
 
Vakavat valkuaisruokinnan häiriöt 
 
Valkuaisruokinnasta aiheutuvat eläimen terveyttä uhkaavat häiriöt liittyvät NPN-yhdisteiden 
digestioon. Vaaralliset tilanteet syntyvät silloin, kun ruokinta ja pötsimikrobit eivät ole 
yhteensopivat, eli ruokinnanmuutokset ovat liian nopeita tai eläin saa vahingossa väärää 
rehua. Märehtijät kykenevät hyvinkin runsaaseen NPN-yhdisteiden käyttöön, jos niillä on 
riittävästi aikaa sopeutua, mutta täydellinen sopeutuminen vaatii noin 6 viikkoa. 
Pötsimikrobisto tarvitsee sopeutumisaikaa, mutta myös eläimen oma metabolia tarvitsee 
aikaa. 
Vakavista valkuaisruokinnan häiriöistä tärkeimmät ovat akuutti ammoniakki-/ureamyrkytys ja 
nitraatti-nitriittimyrkytys. Ammoniakki (NH3) on myrkyllinen kaasu, N2 on inertti, ei toksinen 
kaasu ja nitriitti (NO2

-) on 10 kertaa myrkyllisempi kuin nitraatti (NO3
-). Typpioksidilla (NO) on 

erilaisia tehtäviä mm. verenpaineen säätelyssä ja tulehdusreaktiossa. 
 
Akuutti ammoniakkimyrkytys 
 
Etiologia 
 
Pötsin ammoniakkipitoisuus riippuu ammoniakin muodostumisnopeudesta ja mikrobien 
kyvystä käyttää sitä. Jos rehussa on runsaasti helppoliukoisia NPN-yhdisteitä, ammoniakin 
muodostuminen voi olla hyvin nopeaa. Mikrobien ammoniakin käyttökyky riippuu 
sopeutumisesta ja tarjolla olevan hiilihydraatin määrästä. Ylimääräinen ammoniakki imeytyy 
pötsistä verenkiertoon. Normaali ammoniakkipitoisuus pötsissä on noin 5-10 mg/100 ml, 
mutta myrkytyksissä tavallinen 15-90 mg/100 ml. Jos maksa ei kykene muuttamaan kaikkea 
imeytyvää ammoniakkia ureaksi, veren ammoniakkipitoisuus kohoaa, ja seurauksena on 
myrkytys. Veressä 1-2 mg/dl on jo haitallista ja 4-5 mg/dl vaarallista. Ammoniakki imeytyy 
alkaalisesta pötsistä.   
Amidityppeä on nuoressa ruohossa, juurikkaissa, säilörehussa ja rehussa se voi hajota jopa 
ammoniakiksi asti. Akuutti ammoniakki- tai ureamyrkytys on runsaan valkuaisruokinnan 
vakavin häiriö. Lehmät voivat saada ureamyrkytyksen, jos niitä ei ole totutettu siihen, tai jos 
urearuokinnassa on yli 3 vuorokauden tauko, urea on huonosti sekoitettu tai se on liian 
märässä rehussa. Ureaa ei pitäisi käyttää yli 100 g/vrk tai 3 % väkirehun kuiva-aineesta ja 
siihen olisi totutettava hitaasti 2-4 viikon aikana. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
Ammoniakki vaikuttaa voimakkaasti keskushermostoon aiheuttaen mm. hengityskeskuksen 
lamaantumisen ja siten nopean kuoleman. Akuutin myrkytyksen pääoireita ovat tuskaisuus, 
koliikki, hikoilu, pakkoliikkeet (vapina, nystagmus, opistotonus), dyspnea ja takykardia sekä 
salivaatio, polyuria ja tympania. Hengityksessä on ammoniakin haju (tyypillistä) ja virtsa sekä 
pötsineste ovat voimakkaan emäksisiä. Eläin menee nopeasti jalattomaksi, alkaa kouristella ja 
kuolee 1-3 tunnissa. Post mortem –löydöksiä ovat etumahojen hyperemia, keuhkoödeemi, 
sekä petekkiat useissa elimissä. 
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Hoito 
 
Hoidossa on oleellista estää ammoniakin lisäimeytyminen hapattamalla pötsi esimerkiksi 
etikkahapolla (10 % etikka, 2 - 3 litrassa vettä). Kouristuksia voidaan hillitä kalsium-magne-
sium -infuusiolla. 
 
Krooninen ammoniakkimyrkytys  
 
Myrkytys voi olla subkliininen ja aiheuttaa vähitellen B-vitamiinin puutteen. Eläimen yleiskunto 
laskee, tuotanto laskee,  eläin on syömätön ja sillä voi olla ripulia. Diagnoosiin päästään 
anamneesin ja pötsinäytteiden avulla. Pötsin korkea ammoniakkipitoisuus heikentää 
magnesiumin absorptiota. Runsas raakavalkuainen ja magnesiumköyhä rehu voivat johtaa 
magnesiumin puutteeseen. 
 
Nitraatti-nitriittimyrkytys 
 
Nitraattitaso 15 000 ppm on myrkyllinen (karja, lampaat). Nitraatti on hyvin vesiliukoinen, 
joten myrkytyksen voi saada saastuneesta vedestäkin. Vihreässä viljassa ja monissa 
kaalikasveissa voi olla huomattavia määriä nitraattia, mutta epäedullisissa sääolosuhteissa 
etenkin voimakkaalla typpilannoituksella tavalliset nurmikasvitkin voivat kerätä sitä itseensä 
runsaasti. Myös huonolaatuinen säilörehu voi käymisvirheiden johdosta sisältää vaarallisen 
runsaasti nitraattia, jopa nitriittiä. Nitraatti muuttuu pötsissä nopeasti nitriitiksi, joka on 
myrkyllistä. Tavallisesti nitriitti pelkistyy edelleen mm. typpioksidiksi ja ammoniakiksi. Vereen 
imeydyttyään nitriitti johtaa nopeasti vasodilataatioon ja verenpaineen laskuun sekä 
hemoglobiinin ferroraudan hapettumiseen ferri-muotoon eli methemoglobiinin 
muodostumiseen. Methemoglobiini ei kykene sitomaan happea, joten eläin saa 
hapenpuutteen ja tukehtuu. Subkliininen nitraatti-nitriittimyrkytys on hyvin harvinainen. 
 
Oireet ja diagnostiikka
 
Nitriittimyrkytyksen oireet tulevat muutamassa tunnissa. Pääoireina on tavallisesti akuutti 
joukkosairastuminen. Eläimet ovat syanoottisia ja niillä havaitaan dyspnea ja takykardia. 
Laskimoveri on suklaanruskeaa. Myrkytys johtaa nopeasti kuolemaan. Oireina voi myös 
esiintyä ripulia, koliikkia, polyuriaa ja abortteja. Post mortem –löydöksiä ovat rumenin 
impaktio, abomasumin hyperemia, epikardiumin hemorragiat, syanoosi limakalvoilla, 
keuhkojen verentungos ja emfyseema. Veri on tummaa ja huonosti hyytynyttä. 
 
Hoito 
 
Hoidon periaatteena on methemoglobinemian ja siitä aiheutuvan anoksian eliminoiminen. 
Tähän tarkoitukseen on käytetty ennen metyleenisineä iv (noin 3 g/lehmä 1 - 4 % liuos). 
Aineella ei ole JEM-arvoa, joten sitä ei enää voi käyttää.
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